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Walka o Piotrogród 
Kierenskij—górą! 
Z Włoskiego Frontu. 

Ewakuacya Wenecyi?... 
Walki nad Piave. 

Z innych Teatrów Wojny. 
Twarde Słowa Lloyd - George a... 

INNE TELEGRAMY. 
CO SIĘ DZIEJE W ROSYI? 

KIERENSKIJ W WALCE 
Z ..BOLSZEWIKAMI"... 

Londyn, 13. listopada. — Do 

prasy londyńskiej nadeszły ostat- 

nie telegramy z Piotrogrodu, do- 

noszące. iż premierKierenskij jest 
już w stolicy, i że jego rząd pro- 

wizoryczny góruje w całej pełni 
w walce z rebelią „bolszewików." 

Sztokholm, 13. listopada. — 

Walki lojalnych wojsk rządu pro- 

wizorycznego z „bolszewikami" 
trwają w rozmaitych stronach i 

miastach Rosyi — głównie w 

Moskwie i Piotrogrodzie — oczy- 
wista najważniejszym jest obrót 
ich w stolicy, oraz jej okolicy. 
Otóż w Gatczynie — jak donosi o 

tem ambasador amerykański, Mor 
r:«. — toczyły się walki krwawe 

bardzo, ponieważ nadciągnął tam 

Kierenskij z lojalnymi kozakami, 
a wielkie gromady bolszewickich 

robociarzy i żołnierzy stawiły za- 

porę na drodze dalszej do Piotro- 

groJu : jakim był ostatecznie prze- 
bieg i rezultat tej walki, nie wia- 

domo, lecz telegram londyński, 
powyżej zamieszczony zdaje się 
dowodzić, iż Kiereuskij i jego za- 

stępy wyszli górą. W każdym ra- 

zie Kierenskij wydaje proklama- 
cye i podpisuje je jako premier, 
a niema też wątpliwości, że siły 
jego są bardzo znaczne: Kozacy 
wszyscy są po stronie rządu Kie- 

rrnskieero — dawnieiszv ataman 

kozacki, Kaledines, odrzucił wez- 

wanie rządu Lenina do uznania 

tego rządu i stanął przy Kieren- 
skim. W samym Piotrogrodzie 
przeciw „bolszewikom" jest rada 

miejska i wszystkie inne partye— 
nie wyłączając liberałów, a-nawet 

niektórych socyalistów u miarko— 

wańszych ; również niektóre unie 

robotnicze są za starym rządem. 
Co więcej — wśród samych ..bol- 
szewików" znać już osłabienie i 

wyczekiwanie niespokojne wy- 

padków dalszych — nie zadowo- 

leni oni są sami ze swego rządu, 
który w zupełności się nie udał i 

któremu stanowczo się nie wie- 

dzie, a siły jego najwidoczniej są 

bardzo osłabione. Żato zdaje się 
po stronie „bolszewików" jest 
garnizon piotrogrodzki i część 
marynarzy na flocie bałtyckiej. 
Aby nie rozgoryczać partyi — 

rząd bolszewicki już zwolnił z 

więzień aresztowanych po zama- 

chu ministrów dawniejszych — je 
dynie dwu pozostaje jeszcze w 

twierdzy piotro-pawłowskiej, po- 

dobno Tereszczenko i ktoś drugi; 
inne jest doniesienie, że Teresz- 

czenko, dawniejszy minister 

spraw zagranicznych, zdołał ujść 
7. Kierenskim i przy nim bawi. 

Charakterystycznem jest, iż rząJ 
bolszewicki nie znajduje żadnej 
powagi, ni uznania nigdzie w sfe- 
rach oficyalnych — ni w kraju, 
ni za granicą. 

Piotrogrod. 13 listopada. — 

W ii:···*rodź:·, ecgdaj przyszi 

-■ 

ło do walk krwawych na ulicacîi 
miasta — partye wrogie „bolsze- 
wikom" ufne w swe siły, a o- 

śmielone pobljskiemi wojskami 
Kierenskiego uderzyły na poste- 
runki „bolszewickie"; lecz za- 

mach ten nie dał pomyślnego re- 

zultatu — narazić... Walczono 

w rozlicznych dzielnicach miasta 
— ofiar jest liczba spora bardzo; 

szczegóły jeszcze nie pewne i 

zmieszane. Kadeci — tj. połącze- 
ni przeciwnicy „bolszewików" 
zaczęli atak wczesnym rankiem 
od tego. iż opanowali centralę te- 

lefoniczną; na ulicy Wielkiej 
Morskiej walczono przez dzień 

cały i strzelanina tam była bardzo 

żwawa ,,bolszewicy" mieli 

mitraliezy i kadeci zostali poko- 
nani — poddali się wyczerpawszy 
amunicyę. Xa Newskim Prospek- 
cie walczono także, lecz i tam 

kadetów siły były mniejsze i zo- 

stali zwyciężeni. Pomimo walk— 

wszędzie na ulicach było pełno 
ludzi ciekawych, którzy patrzyli 
się na strzelaninę i walki, jak na 

widowisko... W ciągu dnia poja-j 
wiały się na murach miasta coraz 

nowe proklamacye — to „bolsze-j 
wickie", to Kierenskiego, j^dną 
proklamacyę Kierenskiego roz- 

rzucał po mieście aeroplan, przy- 

były od strony Gatczyny. „Komi- 
tet „bolszewicki" przyjął nazwę 

„Tymczasowego Rządu Robocia- 
rzv i Rolników." 

— Z Moskwy donoszą o krwa- 

wych walkach, jakie tam toczyły 
się przed trzema dniami, a w któ- 

rych padło ponad siedmset osób ; 
w rezultacie po rozlewie krwi i u- 

spokojeniu umysłów — przyszło 
do porozumienia i utworzono 

miejscowy komitet główny, w 

który weszli zarówno stronnicy 
Kieretiskiego. socjaliści, jak 
„bolszewicy." Unia robociarzy 
kolejowych wystosowała do par- 

tyi obu głównych wezwania, by 
się porozumiały i wspólnie wy- 

tworzyły rząd prowizoryczny, a 

dały krajowi spokój wewnętrzny 
— inaczej kolejarze grożą straj- 
kiem... Xegocyacye trwają. Ab- 
solutnie pewnem jest, iż „bolsze- 
wicy" stracili swą agressywność, 
iz raczej wszędzie tylko do obro- 

ny się ograniczają; równocześnieJ 
po drugiej stronie — lojalnej da- 

wnemu rządowi również szeregu- 

ją się siły — do walki z uzurpato- 
rami : generał Kaledines, podobno 
nawet gen. Korniłow stoją wier- 

nie teraz przy Kiercnskim. Γο- 

k'arsza sytuacyę „bolszewików" a 

polepsza Kiercnskiego ten fakt, iż 

„bolszewikom" nic udało się wy- 

tworzyć rządu porządnego: Lenin 
nie może złożyć gabinetu jakiego- 
kolwiek — TVockiego nie chcą ró- 

wnież na ministra; w Moskwie 

zupełnie inny rząd się organizo- 
wał — również „bolszewicki" i 
również mający się za naczelny... 
Słowem chaos najkompletniejszy. 
W l inlandyi również źle się dzie- 

je i coraz gorzej — tamtejsi „bol- 
) « 

szewicy" nic uznają rządu Lenin- 

Trockij i wogóle nie troszczą się 
już wiele o Rosyę. Naodwrót po 
stronie dawniejszego rządu mają 
być wszyscy poważni ludzie w 

kraju, jak: Miliukow, były mini- 

ster spraw zagranicznych, gene- 
rałowie Korniłow, Alexiejew i 

Kaledines, ks. Lwów dawniejszy 
premier, Rodzianko, prezydent 
Dumy, a nawet Maxym Gorkij — 

pisarz wybitny, który pierwotnie 
był pacyfistą i „bolszewikiem" 
miał ostatnio stanąć po stronie 

Kierenskiego. widząc iż „bolsze- 
wicy", jedynie pogrążyć mogą 

Rosyę w anarchii i doprowadzić 
ją do zguby. 

Z TEATRÓW WOJNY. 

WŁOSKI FRONT. 

Amsterdam, 13. listopada. — 

Xa terenie włoskim gotuje się 
srtaszliwa rozprawa — może jed- 
na z decydujących w tej wojnie... 
Po stronach obu straszliwe sił sku 

pienie — po stronie Centralnych 
wytężenie wszelkich możliwych 
sil i sposobów, wojska przyby- 
wają coraz świeże, wraz z niemiJ 
zjechali się i trzej cesarze: nie- 

miecki Wilhelm, austryacki Karol 
i bułgarski Ferdynand. Nie ulega 
jawili się jacyś agenci progermań- 
wuje się jedna z najstraszniej- 
szych bitew, stoczonych przez 
Ludzkość !... Xiemcy w przygo- 
towaniach usiłują wyzyskać ko- 

rzyści. osiągnięte wskutek dotych- 
czasowego odwrotu Włochów — 

Włosi otrzymują posiłki anglo- 
francuskie. i dążą do zajęcia po- 

zycyi, dających najlepsze szanse 

obrony i odporu. Co do liczby lu- 

dzi — przewaga jest po stronie A- 

liantów, lecz pamiętać trzeba, że 

włoska armia jeszcze nie jest zor- 

ganizowana i wypoczęta po dłu- 

gim odwrocie, że niema dość dział 

ciężkićh i amunicyi. które dopiero 
z Francy i i Anglii napływają. Li- 
czba wojsk alianckich wynosi na 

łroncie tym około 2.000,000 ludzi 
Centralni zapewne tyle nie ma- 

ją, a są również znużeni szybkim 
w kraju obcym postępem i odda- 

leni są od swoich baz operacyj- 
nych. od komunikacyi, co znów 
clla Włochów wielce jest korzyst- 
ne. Pobliże Wenecyi — tuż na 

południe od prawego włoskiego 
skrzydła — jest niepokojącą okoT 

licznością : w Wenecyi raptem po- 

jawili się pacyś agenci progermań- 
scy, którzy propagują pacyfika— 
cyę, wołają o po-kój — nadużywa- 
ją nawet imienia Papieża, który— 
tak powiadają — przygotował 

wszystko do pokoju, a tylko rząd 
i Alianci nie chcą do pokoju do- 

puścić... Zaznaczyć należy, iż 

pewną jest rzeczą, że owa zdra- 

dziecka propaganda niemiecka 

nadwerężyła armię włoską — na 

Karsie, gdzie zaczął się odwrót i 
załamanie włoskiej linii : Niemcy 
tam bratać się zaczęli z Włocha- 

mi, żołnierze wychodzi z okopów, 
pili razem i dawali sobie słowo, 
że do się strzelać nie będą — póź- 
niej gdy atak miał nastąpić — o- 

we wojska niemieckie zostały 
wzięte na front i η ν v, a do ataku 

puszczono inną sforę austro-nie- 

miecką: Włosi pomni na dane 

słowo, nie strzelali — raczej cof- 

nęli się, a Austryacy wpadłszy na 

ich pozycye — zajęli je. napierali 
coraz dalej, tak się zrobiła w li- 

nii włQskiej szczerba, która dała 

początek — zmieszaniu się armii 

drugiej i jej pierwszemu odwroto- 
wi : po załamaniu takiem linii, 
trzeba było i inne armie cofać. 
Tał: przyszło do owej włoskiej 
klęski.... 

— Są ostatnie wiadomości, iż 

władze włoskie już zarządziły e- 

wakuacye Wenecyi, że ludność 

cywilna opuszcza już miasto, że 

Niemcy odcięli miastu zdała do- 

prowadzaną siłę elektryczną, sku- 

tkiem czego niema oświetlenia, ni 

siły motorowej w Wenecyi — 

wiadomości te nie są jeszcze pe 
wne. 

RAPORTY. 

Berlin, 13. listopada. — Raport 
niemiecki donosi, że w okolicy 
Longarone odeiyto i wzięto do 
niewoli 10,000 Włochów cofają- 
cych się ku górnej Piave rzece : 

Włosi otoczeni poddali się z ta- 

borem i zapasami. Oddział ten 

cofał się od Belluna ku Piave, lecz 

wojskom austro-niemieckim udało 

się z gór zajść mu tyły i otoczyć. 
W Alpach w dolinie Cordevole 
4000 Włochów wzięto do niewoli. 
Nad górną Piave wojska central- 
ce doszły do miasteczka Feltre. 

Rzym, 13. listopada. — W Al- 

pach od Stelvio do Astico niema 
zmian ważniejszych ; w okolicy 
wyżyn Asiago na górach Longa- 
ra, Galio i Nr. 1674. walki zacięte 
— nieprzyjaciel atakował bardzo 

potężnie, lecz absolutnie nic nie 

sprawił, owszem odparty został a 

wielką stratą i jeńca mu wzięto. 
Nad Piave wszędzie silna kano- 

nada. 

KALENDARZYK. 

Jutro, 14 listopada: Św. Serapio- 
na. i— Św. Dubrycyusza b. — Św. 
Wawrzyńca b. 

— Włosi zajmują zachodni 

brzeg Piavc — silnie okopani, 
centralni dochodzą do prawego i 

linia walki formuje sio i ożywia 
ogniem : linia wody miedzy obu 

wojskami nic szersza jest jak pół 
mili. Linia rozpada się na dwa 

skrzydła : prawe od Feltre na po- 
łudnic, lewe od Feltre na północ- 
ny zachód — w góry Alpy ku 

'Γ rentino. 
ZACHODNI FRONT. 

Berlin, 13. listopada. — Fod 

Passchendaele strzelanina silna— 
walk nowych nie było; na flan- 

dryjskim odcinku niewiele wal- 

czono onegdaj ; nad Yscr rzeką 
kanonada. Na francuskiej linii 

zmian niema żadnych. W ciągu 
miesiąca października zniszczono 

aeroplanów alianckich ogółem 
244, Niemcy stracili w tymże cza- 

sie 57 aeroplanów i jeden balon. 

Londyn-Paryż, 13. listopada.— 
Poza strzelaniną działową — nie- 

ma ważniejszych zmian na fron- 
cie flandryjskim. W zeszłą nie- 

dzielę mimo niepogody urządzo- 
no kilka rejdów awiatycznych : o- 

strzeliwano niemieckie baterye i 

punkty poza liniami ; w pojedynku 
napowietrznym jeden niemiecki 

aeroplan zrzucono. Na francuskiej 
linii pod Verdun kanonada bardzo 
silna — zresztą nic nowego. Na 

belgijskim odcinku znaczy się 
zwycięski Belgów rejd na wieś 

Terstylee, gdzie zrządzono szko- 

dy wielki·? i zabrano broń i jeń- 
ców. Kanonada na belgijskiej li- 

nii bardzo potężna: belgijskie ba- 

terye zmusiły do milczenia cały 
szereg bateryi niemieckich w o— 

kolie v Dixmude, Essen, Keyem i 
w- innvrli nnnk'tnch. 

Z OKOPÓW AMERYKAŃ- 
SKICH. 

Paryż, 13. listopada. — Niemcy 
wypuścili na okopy amerykańskie 
po raz pierwszy pociski gazowe— 
zaczadzające, oraz inne — cięż- 
kiego kalibru ; kanonada była bar- 

dzo silna i onegdaj w nocy i dnia 

następnego. Żołnierze amerykań- 
scy byli odpowiednio ubezpiecze- 
ni przeciwko pociskom nieprzyja- 
cielskim. 

WALKI W PALESTYNIE. 

Londyn, 13. listopada. — Woj- 
ska angielskie stale posuwają się 
ku północy oc' Wadi Hiessu rzeki 
i podchodzą ku rzece Wadi Suke- 
rir, nad którą zatrzymali się Tur- 

cy. Zajmując teren opróżniony po 
ich odwrocie — Anglicy wszędzie 
znajdują i biorą masy materyału 
wojennego, broni, zapasów itp. 
W początku tego miesiąca stracili 

już Turcy — około 12,000 ludzi 
na t^m froncie, 

Nowa Prezydenta. 
Zwycięstwo kompletne 

warunkiem pokoju. 
Współdziałanie wszystkich. 

R e z o 1 u c y e A. F. L. 

Demonstracja w Metropolitan Opera House. 

Medal honorowy dla marynarza. 

! Protest Chin. 

IPodarunki gwiazdkowe dla żołnierzy· 
PREZYDENT NA KONWEN- 

CYI A. F. L. 
Buffalo, Ν. Y., 13. lsitopada. — 

Prezydent Wilson wczoraj w diu-1 

;ieni s we m przemówieniu przy o- 

warciu ;»7 rocznej konwencyi A- 
ncrican Fédération of Lahor, 
.vzvwajrc wszystkich robotników 

,v Stanach Zjednoczonych do 

współdziałania w wojnie, wyka- 
zywał ważne cele tej wojny. 

Samuel Gompers, prezydent A. 
[\ L. przedstawił Prezydenta 4Ó0 

lelegatom i tysiącom zebranych 
w sali słowami: „Oto mąż szla- 

:hetny, orędownik wolności, re- 

prezentant celów czasów naszych, 
wyraziciel myśli i czynów naro- 

dów świata." 
Prezydent najprzód podzięko- 

wał za zaszczyt, iż dozwolono 
mu przemawiać na tej konwencyi, 
poczetn zaznaczył, że nadszedł 

czas, w którym naród Stanów Zje- 
dnoczonych wykazać musi całą 
swą energię, czas najkrytyczniej- 
szy w dziejach całego świata. ()- 

świadczył, że serce jego podziela 
uczucia pacyfistów, ale rozum je- 
go potępia ich. 

„Prganę pokoju'' — powiedział 
Prezydent — „ale wiem, w jaki 
sposób go osiągnąć, a oni nie 

wiedzą." Powiedział, że wysłał 
pułk. E. M. House'a na czele ame- 

rykańskiej delegacyi na konfe- 

rencyę wojenną Aliantów, na któ- 

rej odbę-dą się narady nad sposo- 
bami odniesienia zwycięstwa w 

tej wojnie. „On wic" — mówił — 

„tak jak ja wiem, że to jedyna 
droga do osiągnięcia pokoju, je- 
żeli chodzi o pokój trwający dłu- 

żej niż kilka minut." 

Wykazując zadania, jakie na- 

ród ma do wypełnienia, Prezydent 
tak wymownie tłómaczył zadania 

tej wojny, że wydawało się, iż 

mowa ta jego przeznaczoną jest 
równocześnie dla narodów całego 
świata, nie wyjmując mocarstw 

centralnych, nietylko dla narodu 
Stanów Zjednoczonych. Wyraził 
się, że gdyby nie „wszechnicm- 
:y", to duch wolności równie go- 

rąco powitany zostałby w sercach 

Niemców, jak w sercach innych 
narodów świata. Jedno z mo- 

carstw centralnych (zapewne Au- 

strya) ustawicznie daje do pozna- 

nia, że pragnie pokoju, co świad 

czy, że naród w tem mocarstwie 

zdaje sobie sprawę z tego, iż sko- 

roby wojna zakończyła się poś- 
ród okoliczności istniejących, to 

in'sam faktycznie pozostałby wa- 

salem Niemiec, pomimo, że duma 

jego i poczucie własnej narodo- 
wości wzdryga się przed taką e- 

wentualnością. 
Obszerniej rozwiódł się nad 

planami Niemiec i niepohamowa- 
ną pychą „wszechniemców", któ- 

rzy nie zadowalniali się, iż naród 
niemiecki pod wielu względami 
,,miał miejsce w słońcu", tj. po- 
ważne zajmował stnaowisko na 

polach umiejętności, przemysłu, 
handlu, — ale sięgali i sięgają po 

polityczną kontrolę nad olbrzy- 
mim szeregiem państw i naro- 

dów, a tym sposobem nad pracą i 

przemysłem świata całego. Przy-- 
nodząft na mjsl mapę starego 

świata, mówca wykazywał, iż 

taktycznie Niemcy dziś posiadają 
absolutną kontrolę nad Austro- 

Wogrami, państwami balkańskie- 
mi, Turcyą i Azyą Mniejszą, od 
Hamburga do iiagdadu, a jeśli tę 
zatrzymają, to ich marzenie o 

panowaniu nad światem w zupeł- 
ności się wypełni. 

W dalszym ciągu zwrócił się 
Prezydent w swej mowie specyal- 
nie do klasy robotniczej, reprezen- 
towanej na tej konwencyi i wyso- 
kie złożył uznanie Samuelowi 
Gompersowi, prezydentowi Ame- 
rican Fédération of Labor, r.a je- 
go kooperacyę w stosunkach jegc 
z rządem kraju. Wywołało to en- 

tuzyastyczne oklaski. Apelował 
do kapitału i pracy, by wspólnie 
radziły i rozpatrywały różnice za- 

patrywań ; wyraził przekonanie., 
że wszędzie, gdzie panuje dobra 
wola doprowadzająca do wspól- 
nych narad, porozumienie nastę- 
pować musi. Dowodził, że wojna 
la, wojna o wolność ludów, wojna 
0 zasady ludowładztwa, jest woj- 
ną także o wyznaczenie pracy 
przynależnego jej stanowiska na 

świecie i wzywał, by wszyscy A« 

merykanie bez wyjątku, nie dzie- 

ląc się na obozy, partye lub klasy, 
współdziałali Wc wspólnych ce- 

lach i zamiarach w duchu praw- 
dziwej demokracyi. Wspomniał 
mimochodem o pojawianiu się tu 

1 owdzie manifestacyj motłochu 
sainopas idącego, ale takie obja- 
wy świadczą tylko o wyjątkach 
niezdolnych do pojmownaia wiel- 
kich celów ludzkości. 
ZOBOWIĄZUJĄ SIĘ DO LO- 

JALNOŚCI. 
Buffalo, Ν. Y., 13. listopada. — 

W rocznein sprawozdaniu rady 
wykonawczej Fcderacyi Pracy, 
kt.'.re wczoraj na konwcncyi zo- 

stało przedłożone, znajduje się 
zobowiązanie lojalności wobec 
rządu Stanów Zjednoczonych. 
Złożono je w ręce komitetu, któ- 
I V ma ułożyć rezolucye, zamiano- 

wanego przez prez. Gompersa. 
Znajduje się także w tein o- 

świadczeniu żądanie, Ly ludzie ι 

zarobku' żyjący byli reprezento- 
wani na przyszłej konfercncyi po- 
kojowej. W ojna ta powinna oba- 
lić wszelkie przesądy, jakoby na- 

ród był własnością panujących. 
Wyrażonem jest życzenie, by sza- 

nowano wolność wyrażania prze- 
konań. ale także przekonanie, że 
ci. którzy nadużywają wolności 
prasy celem podkopywania wol- 

nościowych urządzeń, zasługują 
na karę jako zdrajcy. Ooowiąz- 
kiem zarobkujących we wojnie 
jest dopomaganie rządowi w jego 
prowadzeniu wojny, ale prmię- 
dzy prospektywnymi warunkami 

pokoju zawarowane jest wyrzecze 
nie się „mściwych" odszkodowań 
lub naruszających wolność naro- 

dów zmian terytoryalny.h. Wy- 
rażoną jest także nadziejć., że 

wojna· doprowadzi do tego, by ko- 

biety przypuszczono więcej niż 

dotychczas do udziału w przemy- 
śle i życzenie, by za równn pracę 
równe dawano wynagrodzenie 
bez względu na płeć zarobkują- 
cych. 


